Janeiro de 2019
Prezados membros dA Igreja Mãe,
Há alguns anos, entrei com timidez em uma sala de reunião em Austin, Texas,
EUA, onde três funcionários dedicados do escritório do Gerente dos Comitês de
Publicação, em Boston, estavam me esperando. Eles tinham vindo para conversar
comigo sobre o cargo de Comitê de Publicação daquele Estado.
Antes da reunião, eu tinha aceitado em pensamento cenários de confronto com
legisladores e redatores, além de que teria de enfrentar as câmeras de TV, tentando
responder a perguntas difíceis. Então, sentindo-me um pouco assustado, perguntei:
“O que realmente faz um Comitê de Publicação?”
Um deles simplesmente disse: “Você fala com uma pessoa de cada vez a respeito de
algo que você ama”. Prontamente pensei: “Eu consigo fazer isso!”
Agora, como Presidente, tenho o grande privilégio de transmitir a vocês o profundo
amor e gratidão dA Igreja Mãe. Em outras palavras, tenho a oportunidade de falar com
vocês, “um de cada vez”, sobre algo que todos amamos: a filiação nA Igreja Mãe.
Após a Assembleia Anual de junho de 2018, muitos de vocês mencionaram em
correspondências que os vários eventos realizados foram de fato especiais. Sua gratidão
aos titulares dos cargos oficiais dA Igreja Mãe por aqueles dias inspirativos é muito
valorizada por nós, mas sabemos que o amor de vocês pela Ciência foi, em grande
parte, a razão pela qual houve tanta inspiração. Sua clareza espiritual e suas ações de
caráter cristão têm energizado A Igreja Mãe e suas filiais, ao longo dos últimos anos.
Como membros da igreja, o que vocês fazem é realmente importante.
Em um momento em que a polarização política e a falta de civilidade parecem estar
rompendo a estrutura da sociedade, agradecemos a vocês por se empenharem em ouvir
somente a Deus, o Princípio que mantém a harmonia sempre presente. Sua persistência
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em manter a união e a integridade é reconfortante. Sua honestidade é revigorante. Sua
dedicação a refletir bondade e compaixão é notável, exemplificando o tema da Assembleia
Anual: “Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito” (Gálatas 5:25).
Se alguma vez esquecermos o que os membros da igreja podem realizar, nossa
Líder nos deixou lembretes para ajudar a quebrar a aparente influência do mal. Em
Miscellaneous Writings 1883–1896 [Escritos Diversos], lemos: “Um verdadeiro Cientista
Cristão é uma maravilha, um milagre no universo da mente mortal. Com amor
despojado de ego, ele inscreve no coração da humanidade e transcreve nas páginas da
realidade a presença viva, palpável — o poder e a majestade! — do bem. Ele vive para
toda a humanidade, e honra seu Criador” (p. 294).
Não é de se admirar que A Igreja Mãe valorize tanto vocês. Vocês são, e continuarão a
ser, uma “maravilha” cristã, sanadores cristãos, amados, valiosos membros dA Igreja Mãe.
Deus abençoe vocês.
Com a mais profunda gratidão,

Keith Wommack
Presidente

